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தி க் றள்	உணவகம்,	அைடயா .
	
`கவிப்ேபாம்`,	இந்த	 ெசால்லின்	 வழி	 கவிைத	 வாசிக் ம்	 கவிஞர்கள்	 ஏராளம்.
கவிஞர்க க் 	 ஒ 	 பரந்த,	 தந்திரமான,	 பைடப் த்	 தளத்ைத	 உ வாக் ம்
யற்சியாகத்	தான்	`கவிப்ேபாம்`	என்கிற	கவிைதக்	 	உ வாக்கப்பட்ட .	2015
தல்	இயங்கி	 வ ம்	இந்தக் 	 பல	 நல்ல	 கவிஞர்கைள	இனம்	 கண் 	 தளம்

அைமத் த்	தந்தி க்கிற .
ஒ 	 க ல்	 வாக	 இயங்கி	 வ ம்	 இந்த	 கவிஞர்	 ழாம்,	 அளப்பரிய	 பல
கவிைத	 யற்சிகைளச்	 ெசய் 	 வ கிற .	 மாதாந்திர	 கவிைதக்	 ட்டம்,
வ ப்பைற	 நிகழ் 	 என்கிற	 வைகயில்	 கவிஞர்களின்	 சந்திப் க ம்	 நடந்
வ கிற .
தமிழ்,	 கவிைத,	 இைச,	 இைளஞர்,	 ச கம்	 என்கிற	 ள்ளிகைள	 இைணக் ம்
யற்சிையக்	 ����������	 ெதாடர்ந் 	 ன்ென த் 	 வ கிற .

எந்தெவா 	 ன்ென ப் ம்	 அதன்	 விைளெபா ைளக்	 ெகாண்ேட
கணக்கிடப்ப கிற .	கவிஞரின்	விைளெபா ள்	கவிைத.	ஆனால்	��������
������	 ���������	 �����������	 ����	 ������
������	 �������.	 அவன்	 இந்த	 ச கத்தின்	 நரம் கைளச்	 ெசா க்கி
ஏேதாெவா 	 மாற்றத்ைத	 ண் க்ெகாண்ேட	 இ ப்பான்.	 ெசால்லின்	 வழி,
ெசயலின்	வழி.	அப்ப யான	சில	கவிஞர்கைள	உங்க க் 	அறி கப்ப த் ம்	ஒ
சி 	 யற்சிதான்	இந்த	 ல்.

வினரின்	 பைடப் கைள	 மின்	 ல்களாக	 மாற்றி	 பதிப் ச்ெசய் ம்	 எண்ணம்
வந்த டன்,	 அதற் 	 ெசயல்வ வம்	 த ம்	 	 ெபா ப்ைப ம்	 தன்
சிரேமற்ெகாண் 	 இந்தப்	 த்தகத்ைத	 வ வைமத் ,	 கவிஞர்களின்
கவிைதகைளத்	ெதா த் 	ஒ 	சிறந்த	பைடப்பாக	உங்கள்	கண்க க் 	ெகாண்
வந்தி க் ம்	 அத் ைன	 ெப ைம ம்	 �������.	 �������.	 ��.
���������	���	சா ம்.
கவிப்ேபாம்	 வில்	 இப்ப ப்பட்ட	 ஆக்க	 எண்ணம்	 ெகாண்ட	 தம்பிகள்	 ஏராளம்
என்பதற் 	பாம்பன்	ஒ 	ப க்ைக	உதாரணம்.
கவிஞர்களின்	 பைடப் கள்	 அைனத் ம்	 தனித்தன்ைம	 வாய்ந்த் .	 இந்த
ெதா ப்பில்	இடம்ெப ம்	ஒவ்ெவா 	கவிைத ம்	 நாம்	 மறந்த	 ஏேதாெவா 	 ச க
அவலத்ைத	 நம்	 கண் ன்	 ெகாண் 	 வ ம்	 என்ப 	 ம க்க	 யாத	 உண்ைம.
கவிைதகளின்	வாயிலாக	 உணர்ேவற்றிய	கவிஞர்க க் 	 வினரின்	நன்றி ம்,
பாராட் க்க ம்.
இந்த	 ல்	பைடப் கைளக்	ெகாண் 	ேசர்க்கிற	 யற்சியில்	ஒ 	ப க்கல்	மட் ேம.
அன்றி	 எந்த	 இலாப	 ேநாக்கத்ேதா ம்	 பதிவாக்கப்படவில்ைல.	 வைளதலங்களில்



இலவசமாகக்	 கிைடக்கத்	 ேதைவயான	 அத் ைன	 யற்சிக ம்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.	 ேம ம்	 கவிைதகள்	 கவிஞர்களின்	 ஒப் தேலா
இைணக்கப்பட் ள்ளன.
ேப கிற	ெசால்ைல	விட,	எ த் 	சக்தி	வாய்ந்த் .	காலங்கைளக்	கடந் 	நிற் ம்.
அதனி ம்	 கவிைதகளின்	 ஆற்றல்	 மிைக,	 அைவ	 உள்ளங்களில்	 ஏேதாெவா
விைதைய	விட் 	ெசல் ம்	என்பைத	நம் பவன்	நான்.	இந்தப்	 த்தகத்தில்	வ ம்
ஏதாவெதா 	கவிைத	அப்ப ெயா 	விைதைய	உங்களில்	விட் ச்	ெசல் ெமனில்,
அ 	 `����������`	 என்கிற	 வின்	 எண்ணத்திற் க்	 கிைடத்த
ஆக்ச்சிறந்த	ெவற்றியாக	அைம ம்.
ெதாடர்ந் 	கவிப்ேபாம்	மின் த்தகங்கைள	வாசித் 	பின் ட்டம்	த வதன்	 லம்
நீங்க ம்	இந்த	கவிைதப்	பயணத்தில்	ஒ 	அங்கமாக	மாறலாம்.
வா ங்கள்	கவிப்ேபாம்..!
For	 info:	 https://www.facebook.com/groups/182031845934439/	 or
www.kavippom.com	
For	Feedbacks/Suggestions:	admin@kavippom.com	/	9710849500	
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பாம்பன்	 .பிரசாந்த்
இராேமஸ்வரம்

ெதா த்தவன்	ேப கிேறன்,
வணக்கம்.	 தற்காலக்	 கவிைதத்	 தளங்களில்	 நான்	 பார்த்த	 வைரயில்

ற் தாக	மா பட்ட	ேகாணத் 	சிந்தைன டன்	பயணிக் ம்	ஒேர	கவிைதக்
மம்	 ‘கவிப்ேபாம்’	 மட் ேம.	 வழக்கம்ேபால்	 ெவ மேன	 கவியரங்கங்கேளா

நின் ேபாகாமல்	கவிைதயில்	 ப் 	 பரிமாணங்கைள	 உ வாக்கி ம்,	அவற்ைற
உல க் 	 பரப்பி ம்	 வ கிற	 ட்டம்	 என்ற	 ைறயில்	 கவிப்ேபாம்	 ெகாஞ்சம்
வித்தியாசமான	தளேம.			

கவிப்ேபா க் ம்	எனக் ம்	நீண்ட	ெந யகால	இணக்கம்	என்ேற ம்	இல்ைல
என்றா ம்	 ட	 பரஸ்பரமாக	 எனக் 	 கவிப்ேபாம்	 தந்த	 உற கள்	அதிகம்.	 மிகக்

கிய	 கால	 இைடெவளியில்	 உயி க் 	 அ க்கமாக	 மாறியி க்கிற
கவிப்ேபாம்.

க ல்	 மங்களில்	 கவிைத	 எ த	 ைவப்ப 	 என்பெதான் ம்
கவிப்ேபாமின்	 திய	 திட்டம்	 கிைடயா .	ஆனால்	 ெதாடர்ந் 	 எ த ம்	இன் ம்
சிறப்பாக	சிந்திக்க ம்	ஏைனய	கவிஞர்களின்	கவிைதகேளா 	வாசகப்பார்ைவயில்
தன்	 கவிைதகைள	 ஒப்பிட் 	 பார்க்க ம்	 அவற்ைற	 ஒேர	 ெதா ப்பாக்கி
ெவளியி தல்	 என்கிற	 திட்டத்ைத	 ைகயிெல த்தி க்கிற 	 இந்தக்	 கவிப்ேபாம்

.
����������	������	என்கிற	ெபா 	தைலப்பின்	கீழ்,	மனித	 லம்

ேபாரா 	 பின்	 	 மறந் ேபான	 	 பிரச்சிைனகைள	 நிைன ட் ம்	 விதமாகக்
கவிைதகள்	 எ தலாம்	 என்ெறா 	 அறிவிப் 	 வந்த ம்,	 கவிப்ேபாம்	 கவிஞர்கள்
கவித் க்	 வித்த	 கவிைதகளின்	 ெதா ப் தான்	 இந்த	 ல்.	 கண்ணியமான
ைறயில்	ைகயாளப்பட் க்கின்றன	பிரச்சிைனகள்.	ெவ மேன	வார்த்ைதகளால்

ஜாலம்	 காட் தல்	 என்றில்லாமல்	 வாசகனின்	 உணர்ச்சி	 நிைலையத்
ெதாட் ப்பார்க் ம்	திற ைடய	கவிைதகள்	இந்தத்	ெதா ப்பில்	ஏராளம்.	
உங்கள்	வாழ்த் க்க டன்	ெதாடர்ந் 	அ த்த த்த	ெதா ப் கைள ம்	ெவளியிட
காத்தி க்கிற 	 கவிப்ேபாம்.	 வாழ்த்ேதா	 வைசேயா	 எ வாயி ம்
வளர்ச்சிப்பாைதக்ேக	என்பதால்	உங்கள்	ம ெமாழிகைள	அ ப் ங்கள்.	நன்றி.

	
	

ப ப்ேபாம்....................
.....பைடப்ேபாம்.....

.......................கவிப்ேபாம்
	



	
ெதா ப்பாசிரியன்
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ெசல்ல த் 	இறந் ேபாய்
அன்ேறா 	ஐந் 	நாட்களாகின

அ கிய	பிணவாைடயில்
க்ைக	ெபாத்திக்ெகாண்ேட

ெசல்ல த் வின்
சக	இந்
சக	தமிழன்
சக	இந்தியன்
சக	மனிதன்
சக	உயிர்

காட் 	யாத்திைரக்
தைட	ெசால்கின்றான்	!

ேசரி	வாசிக்
வா ம்ேபா
ெச ப் க் ட
ஆண்ைடத்	ெத வில்
அணிந் வர
அவ க் 	உரிைமயில்ைல.
	

ெசத்த	பின்

மாைல	ேதாரண ம்
பாைட	பல்லக்கில்
ஊர்வலம்	வரத்தான்
அ மதி	கிைடக் ேமா	!

	



எ ம் ண்ண	மாக்ேகால ம்
காக்ைகக் 	பைடய ம்
மாட் க் 	பண் ைக ம்
நாய்க் 	ந வீட் ம்
இங்ெகப்ேபா ம்	இடமி க் ம்..
மனிதைர	மனிதர்
அண் தல்	மட் ம்
விலக்காகியி க் ம்	!

	

ெசல்ல த் வின்
உடலில்	 க்கள்
ெநளிந் ெகாண் ந்தேபா
வழக் 	நீதிமன்றத்திற் 	ெசன்ற .

பாைடயில்	பிணத்ேதாேட
வழக்கா 	ெவன்
ெபா ப்பாைதயில்

காட் 	யாத்திைரக்
உரிைம ம்	கிைடத்த .

சாதி	ெவறிெகாண்ட
சீழ்பி த்த	தைலகள்
நீதிக் 	மட் ம்
தைல	வணங்கி மா	?
சட்டத்ைத	ம த்
ெபா ப்பாைதயில்
ெசல்லவிடாமல்
ெவறியர்கள்	நிகழ்த்திய
பிணமறியல்	!

ஆதிக்கத்திற்



அ பணிந்த
காக்கிக ம்

ப்பாைத
அைமத்
ெசல்ல த் ைவ ம்

ெசத் ப்ேபாயி ந்த
நீதிைய ம்
ஒ ேசர	 ைதத்தனர்..	!

மறக்காமல்
ஒவ்ெவா 	அமாவாைசக் ம்
ெமாட்ைடமா யில்
காகங்க க்
பைடத்தேசா 	பரிமாறப்பட்ட 	!

-	அரவிந்த்

_x_x_x_x_x_x_x_x_x

நாைக	மாவட்டம்	மயிலா ைற	அ கில்	தி நாள்ெகாண்டச்ேசரி	என் ம்
கிராமத்தில்	சனவரி	3,2016ல்	ெசல்ல த் 	என்கிற	தலித்	 தியவெரா வர்
மரணெமய்தினார்.அவ் ரில்	தலித் கள்	பயன்ப த் ம்	 காட் 	பாைத
பயன்பாட் க் 	இல்லாததால்	வ ரில்	உள்ள	ெபா ப்பாைதைய	பயன்ப த்த
ெசல்ல த் 	 ம்பத்தினர்	வி ம்பினர்.	வ ர்காரர்கள்	இதற் 	ெப ம்	எதிர்ப்
ெதரிவித் ,ெசல்ல த் வின்	ேபரன்	நீதிமன்றத்ைத	நா ,நீதி
கிைடத் ,ஆதிக்கசாதிக்காரர்கள்	தீர்ப்ைப	 றக்கணித் ,காவல் ைற	சட்டத்ைத
மீறி	 	பாைதைய	உண்டாக்கி	ெசல்ல த் ைவ	அடக்கம்	ெசய்தனர்.
ெசல்ல த் வின்	 ம்பத்தினர்	தீக் ளிக்க	 யன்றனர்.	நீதிக் 	ேபாரா ய
தலித் கள்	காவல் ைறயால்	தாக்கப்பட்டார்கள்.	த ய 	நடத்தப்பட்ட .
ற் க்கணக்கான	தலித் கள்	மீ 	வழக் ப்பதி 	ெசய்யப்பட்ட .

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=850153785169715&set=gm.204359427035014&type=3&ifg=1
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#வ க்களின்_வரலா _சிரியா	

	(சிரியா	நாட் ல்	சி வர்கள்	ப ெகாைல	ெசய்யப்பட்டேபா 	அைத	ஊடகங்கள்
ஊதாசினப்ப த்திவிட் 	அந்த	ேநரத்தில்	மைறந்த	ந ைக	ஸ்ரீேதவியின்
மரணத்ைத	மிைகப்ப த்தி	ஒளிப்பரப்பியேபா 	எ திய .	
																																																																	நாள்	:25/2/2018)
-----------------------------------------
சிரியா,	நீ	சீரிய	நா தாேன!
ஏன்	இப்ப 	ெகாைலெவறிேயா 	திரிகிறாய்?

சிறிய	நாெடன் 	சிரியாைவ	நிைனத் 	
ெபரிய	நா கள்	ேபார்த்ெதா க்காமல்	
விட்டதன்	விைளேவா	இக்ெகாைலகள்?

சிரித் க்	ெகாண் ந்த	சிறார்கள்	மீ 	சீறீப்பாய்ந்தன	ேதாட்டாக்கள்!

பால்மனம்	மாறாத	பிஞ் கள்	மீ ....	
பதம்	பார்த்தன	 ண் கள்!

மாச்சரியம்	அறியாத	மழைலகள்	மீ 	
ஏறி	மிதித்தன	 ட்ஸ்	கால்கள்!

சிரியா,	நீ	சிறிய	நா தான்!	ஆனால்	சிறார்கைளக்கண்டாேல	ஏன்	இரத்த
ெவறிபி த் 	அைலகிறாய்.?

ஸ்ரீேதவி	இறந்த	ெசய்திைய	
இ பத்தி	நான் மணி	ேநர ம்	ஒளிபரப்பிக்ெகாண் க் ம்	ஊடக	உ ம் கள்,

சிரிய	சி வர்களின்	ப ெகாைலைய	ெபரி 	ப த்தாமல்	 றம்	தள் வ 	ஏன்?	
ஒளிபரப்பினால்	ஒன் ம்	ெபரிதாக	ேதறா 	என்பதால்	ஓரவஞ்சைனயா.?

நாைளக் 	நமக் ம்	இ ேபால்	ஒ 	நிைலைம	வந்தால்	
ேவ க்ைக	பார்த் க்ெகாண் க்க	எத்தனிப்ேபாமா.?

https://www.facebook.com/hashtag/வடுக்களின்_வரலாறு_சிரியா?source=feed_text


இறந் ேபான	ஸ்ரீேதவிக்காக	இந்திய	ேதசேம	கண்ணீர்	விடட் ம்.
இறந் ேபான	சிரிய	சிறார்க க்காக
கவிஞர்கேள	நாமாவ 	கண்ணீர்	வி ேவாம்.
அவரவர்	கண்ணீர்	கவிைதகள்	 லம்.
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#வ க்களின்_வரலா _உயிர்த்திைச	
(அம்மா டன்	என 	பால்யகால	நிைன கள்)
*******************************************
உன்	 ந்தாைனயில்	 த் 	ைவத்தி க் ம்
ன் 	ைபசாைவ	நீ	 ச்சவிழ்ப்பதற்காக

உன்ைன	 ப்ப 	 ைற		 ற்றிச் ற்றி	வ ேவன்
‘ கம்மா’	ஆயா	 ம்	 க் 	வாங்கித்	தின்பதற்காக!
******
உன்	இ ப் பாவாைடயின்	ேமல்நாடா	ஓரத்தில்
நீ	 ட் 	மைறத் 	ைவத்தி க் ம்	ஐம்ப 	ைபசாைவ
அடம்	பி த் 	அ 	 ரண் 	வாங்கிச்ெசல்ேவன்
ஆப்பக்கைட		அங்கம்மாளிடம்		ஆப்பம்	வாங்கி	வி ங் வதற்காக!
******
நம்	வீட் ற் 	அ கி ள்ள	ெஜயராஜ்	டாக்கீஸில்
மாதம்	ஒ 	படமாவ 	பார்த் விட	ேவண் ம்	எனக் !
அதற்காக	அப்பாவின்	அ மதியின்றி	அவர 	சட்ைடப்	ைபயிலி ந்
ஒத்த பாய்	எ த் 	த வாய்		என்	அவா	நிைறேவ வதற்காக!
*****
இப்ேபா 	நான்	ைகநிைறய	சம்பாதிக்கிேறன்	-	உன்ைன	
அவ்வப்ேபா 	ெவளியில்	அைழத் ச்	ெசல்கிேறன்!
‘ கம்மா’	ஆயா	 க் 	 ட்ட	இடத்தில்	–	ஆனந்த்	பவன்!
‘அங்கம்மா’	அக்கா	ஆப்பம்	 ட்ட	இடத்தில்	–	ஆரியா	பவன்!
‘ெஜயராஜ்’	டாக்கீஸ்	இ ந்த	இடத்தில்	–		மல் பிளக்ஸ்	மஹால்!
******
ஆனந்த்	பவனில்		" க் 	–	 .	 ப்ப !.
ஆரியா	பவனில்		"ஆப்பம்	–		 	.	ஐம்ப .!



மல் 	பிளக்ஸில்	" க்ெகட்–	 	.	 ன் !
	
விைலையக்	ேகட்ட ம்,
	உன்	உயிர்த்திைசயான
மல ம்	நிைன களில்	 கிற !
அந்தப்_பைழய	வாழ்க்ைகக் ப்	பழகிப்ேபான	உனக் ப்		
திய	வாழ்க்ைக	 ளிக்கிற .
*********************
#மாறன்	மணிமாறன்	
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#வ க்களின்	_	#வரலா _ஸ்ெடர்ைலட்	
	(	எண்சீர்	வி த்தம்)
***************************************
ஆலயங்கள்	இ க் தடா	எங் ம்	வானாய்
					அத ள்ேள	இ ப்பெதல்லாம்	ெதய்வம்	தானா
காலத்தில்	நடப்பெதல்லாம்			ெகால்லச்	 ழ்ந் ம்
					கண்ெடதிர்க்க	 யாத	 ட்கள்	தானா.
ஓலங்கள்	ேகட்கைலேயா	ஒ வ	 க் ம்
						ஒன்ேறதான்	 லெமன்றீர்	ேபச்சில்	தானா
சீலத்ைதக்	காப்பதற் 	சிந்ைத	இல்லார்
						சீக்கிரமாய்ச்	ெசத்தி வீர்	 ச் ம்	ஏேனா.
.
எங்கி ந்ேதா	வந்தவர்க் 	இட ம்	தந்
					இத்தைன ம்	விற்பதற்கா	அர ம்	இங்
அங்கி ந்தால்	சீரழிவார்	என்ேற	ஆய்ந்
							அங் ரங்காய்	வந்தாேரா	இங்ேக	பாய்ந்
ெபாங் ெமழில்	 விதன்ைனத்	ேதாண் ம்	ேபா
					 க்காத	ேநாய் க் ம்		ேமனி	தன்னில்
எங்கண ம்	இைதயறியா	அர ம்	இங்
					எதற்ெகன் 	ெசால்லி வீர்	இப்ேபா	திங்
.
கா கைள	அழித்திட் ர்	கவிகள்	வா ம்
			 கைள	அழித்திட் ர்	மனிதர்	வா ம்
வீ நிலம்	நீரின்றி	வாழ்கின்	ேறாேம
						விட்ெடாழிப்பீர்	காற்ேற ம்	 வாசம்	ேவண் ம்
	



நாடறிந் 	ெகால்கின்றீர்	நஞ்ைசத்	தந்
							நாங்கெளன்ன	ெசய்திட்ேடாம்	பாவம்	இங்
ேத கின்ற	வாழ்ெவல்லாம்	ேவண்டாம்	ேகளீர்
						தித்திப்ேபாம்	உயிர்மட் ம்	தாரீர்	தாரீர்
	
-	அம்பிகா	 மரன்.
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#வ க்களின்_வரலா 	
	
ஒ 	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்த	அைனவ ம்	கந் வட் 	ெகா ைம	தாங்க	 யாமல்
கெலக்டர்	அ வலகத்தின்	 ன் 	தீக் ளித் 	இறந்தனா்,	 ற்றி	அைனவ ம்
இ ந் ம்	யா ம்	த க்கவில்ைல..,
அன் 	எ திய ..,
	
_______________________________________
அக்னி	ேதவேன		
அக் ழந்ைதயின்
அ ரல்	ேகட் ்
அைணந்தி க்கலாேம!
இப்ப 	அைணத் 	ெகாண்டாேய,
	
கார்ேமக	வ ணேண
க ைண	ெகாண்
நீயாவ 	ெபாழிந்தி க்கலாேம!
இப்ப 	ெபாய்த் 	ேபானாேய,
	
நீதி	ேதவைதேய
எப்ெபா ம்	 ங் ம்
நீ	இன்றாவ 	விழித்தி க்கலாேம!
ம த் 	விட்டாேய,
	
கட ளர்க ம்	தத்தம்
கடைம	மறந்தனர்!



மனிதேமா	தன்ைன
மாய்த் க்	ெகாண்ட !
இ ேவ	தினம்	வா க்ைக!
இங்ெகல்லாேம	ேகளிக்ைக!
தமிழெரன	நாம்	ெசால்வ 	தான்	ேவ க்ைக!
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#வ க்களின்_வரலா _ெசங்ைக	சீற்றம்	
********************************************
(	தி வண்ணாமைல	மாவட்டம்	ெசங்கத்தில்	பஜார்	வீதியில்	ஒேர	 ம்பத்ைதச்
ேசர்ந்த	 ன் 	அப்பாவிகைள		காவல் ைறயினர்	காட் மிராண் த்தனமாக
தாக்கியேபா 	எ திய .	நாள்	:	12/6/2016)
********************************
காட் 	காக ட் க க்
காக்கிச்சட்ைட	மாட் விட்டதா	காவல் ைற..?
	
லத்தி	 யற்றத்தாேன	உரிைம	ெகா த்த 	சட்டம்.!
எட் 	உைதக்க	உரிைம
ெகா க்கைலேய	சட்டம்.?
	
மன்னிப் க்ேகட் 	காலில்	வி ந்த	அப்பாவிகைள….
ஈ 	இரக்கமற் 	அ த் 	 ைவத்தீர்கேள	அடப்பாவிகேள.!
	
“மன்னிப் 	ேகட்பவன்	ம ஷன்.
மன்னிக்கத்	ெதரிந்தவன்	ெபரிய	ம ஷன்!”
	
சினிமாவில்	மட் ம்தான்	இ 	சாத்தியமா…?
நிஜ	வாழ்வில்	நடப்பதில்ைலேய	சத்தியமா..!
	
அய்ேயா...அம்மா...என் 		
ஈர ைல	ந ங்க
அபயக்	 ரல்	எ ப்பினாேள
அந்த	அபைல...
அவள்	அலரல்	உங்கள்	ெகா ர	கா க க்



நிஜமாகேவ	ேகட்கவில்ைலயா	நயவஞ்சக	காக்கிகேள..?
	
சாமான்யர்கள்	என்பதால்தாேன	சகட் ேமனிக் 	ைநய்யப் ைடந்தீர்கள்!-
அவர்கள்	
அம்பானிகளாக	இ ந்தி ந்தால்	இந்ேநரம்
ரத்தன	கம்பளமல்லாவா	விரித்தி ப்பீர்கள்!
	
பணி	இடமாற்றம்	மட் ம்	ேபா மா.!–	அவர்களின்	
மினிைய	பி த் 	சட்டத்தின் ன்	நி த்த	ேவண்டாமா..?
	
காவல்	 ைறைய	ைகயில்	ைவத்தி க் ம்	தமிழக	 தல்வேர..!
க ைண	காட் ங்கள்	அந்த	அப்பாவிக க் 	நஷ்ட	ஈ களின்	 லமாக..!
	
காட்டமான	கண்டனத்ைதக்	காட் ங்கள்	அந்த	 ன் 	காவலர்களின்
ர்க்கத்தனமான	தாக் த க்காக.!

	
இலங்ைக	தமிழர்க க்காக	சிங்களவர்க க்ெகதிராக
இைடவிடாமல்	எதிர்ப் 	 ரல்	ெகா த் 	வ கிேறாம்
இங்ேக	ெசங்ைக	தமிழர்க க்காக	காவலர்க க்ெகதிராக
ஒட் ெமாத்த	தமிழக ம்	ெமாத்தமாக	 ரல்ெகா ப்ேபாம்	வா ங்கள்..!
	
ஆ ம்கட்சியின்	ஆதர 	இ க்கிறெதன் 	ஆட்டம்	ேபாடாதீர்கள்.
நாைள	அ 	எதிர்கட்சி	ஆ ம்ேபா ,	உங்கள்	காக்கிகள்மீ 	
காக்காக்கள்	அமர்ந் 	கக்கா	ேபானா ம்	சட்ைடெசய்ய	ஆளி க்கா ..
	
விைன	விைளத்தவன்	விைன	அ ப்பான்.
இன் 	நீங்கள்	காப்பாற்றப்பட் 	இ க்கலாம்,
ஆனால்	நாைள	சட்டத்தின்	 ன் 	நி த்தப்ப ம்ேபா
ெவட்கி	தைல னிந்தா ம்	சட்டம்	உங்கைள	காப்பாற்றா .
	



விைனைய	விைதத் விட் 	நீங்கள்	ெசன் விட் ர்கள்	–	ஆனால்	
நீங்கள்	நடந் ெகாண்ட	அத் மீறிய	அபத்தங்களால்	அதிகமாக
பாதிக்கப்ப வெதன்னேவா	மனிதாபிமானம்	மிக்க	உங்கள்	சகாக்கேள.
ஏெனனில்	தமிழக	மக்களின்	தவறான	கண்ேணாட்டம்	காவல் ைறமீ
எப்ேபா ம்	உண் 	!
அதற் 	ேம ம்	வ 	ேசர்க் ம்	விதமாக
ஆகிவிட்ட 	அந்த	ேவண்டத்தகாத	ெசங்ைக	சம்பவம்.
***********************************
#மாறன்மணிமாறன்.
12/6/16	12:36pm
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வ க்களின்	வரலா 	-ேதள்	
ெகா க்களின்	ேநா
இ க்களின்	சிக்கிய	யாைன
அ க்களம்	ேம .
	
ெத க்களில்	ெதறிக் ம்
ெதனந்ேதா ம்	பிரச்சைன	 - கப்	
ப க்களில்	ெவ க் ம்
பல்வலி	ேபால	பாதகங்கள்	
	
அ க்க 	ஆர்ப்பாட்டம்
அைனத் ம்	நடக்கேவ	ெசய்கிற -அட	
ந க்கிற	நரிகளா
நாள்ேதா ம்	நன்ைம	ெபய்கிற .
	
ட் ய	வீட் க் ள்
ைவயர்	உதிரம்	ெகாட் கிற -	உ த்தர்	

தீட் ய	திட்டத்தால்
தின க்ெகா ப் 	பன்றி	ைக	தட் கிற .
	
உரிைமக் ரலின்	மீேத
உ ட் ச்	ெசல்கிறார்	ஆ ம்	ஆதித்ய	ேசாழச்	சி க்கள்-
கண்ணீரில்	காய்கிற 	நாள்ேதா ம்	ப க்கள்.
	
எதிர்ச் ரிய ம்	எழாமல்
எதிரான	இயக்கத்ைத	ெசய்த 	பழங்கைத-நீ	
எத்தைன	நாள்	அைமதி



எல்ேலா ம்	எ ந் 	வழங்கைத.
	
ஊ க் ள்ேள	ேகட் ேத
ஊைமகளின்	சத்தம்-இைத	
ஊன	மனங்ெகாண்டவரின்
உள் க் ள்ேளா	 த்தம்.
	
லாரிக் க்	கீழி க் ம்	எ மிச்ைசயா
லாபிெகாண் 	வாட் றாங்க	பச்ைசயா
	
ேகாயில்	ேகாயிலா	ேபாய்வந்
ேகாைதெயா த்தி	பிறக் ம்	மண்ணிேல
ஆயில்பட்ட	ெவஞ்சட்ைட	ஆனதாய்
ஆகித்தான்	ேபானாேள	ஆஷிபா-ெபண்	
ஆண்	ேபதம்காணா 	ேயாஷிபா.
	
தைல ைறக்ேகாபம்
தைலெய க் ம்-அன் 	
தரித்திரம்	அலங்கரித்த
தைல	எ க் ம்.
#வாலிதாசன்.
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#வ க்களின்_வரலா _ஸ்ெடர்ைலட்	
	
ஊ ம்	உ விழக் ம்	உள் ப் ச்	ெசத் வி ம்
மா ம்	மயி ம்	ம ந் வி ம்	-	கா யர்ந் ப்		
ேபாற் ம்	மரங்கள்	ெபாலிவிழக் ம்	ஆைலவ ம்
காற்ற த்தம்	கண்டால்	கைரந் .
.
ந்தி	ம ஞ்ேசய்	 க்கால்	நடப்பவர்கள்

பிந்திப்ேபா	வார்கள்	பிணமாக	-	சந்ததிக்காய்	
பற்றிக்	க வாகப்	பாவமறி	யா யி ங்
கற்பத்தில்	ேபா ம்	கைலந் .
.
ச் த்	திணறலால்	 ன்னம்	மகள வாள்

ேபச் க்	 ைறந்தன்ைனப்	பின்ன வாள்	-	தீச் டர்ேபால்		
காேர	நிகர்த்த ைகக்	கானழிக்கக்	கண்ணழிக்க
ஊர ேம	உள்ளம்	உதிர்ந் .
.
நீர்வண்ணம்	மா ம்	நிலெமல்லாம்	நஞ்சா ம்
ஊர்வண்ணங்	 ம்	உறவின ம்	-	 ர்ப் ைகயால்	
ஒட் ம்ேநாய்	என்ேற	ஒ ங்கி வர்	நாளைடவில்
ெகாட் ம்	பிணங்களாய்க்	ேகார்த்
.
ஊற் ங் ற்	றாகி	உண ங் ற்	றாகிவிைள
நாற் ங் ற்	றாகிப்பின்	நாவரண் 	-	காற்ேறா 		
நஞ்சால்	இடம்ெபயர்வார்	ேநாயில்	இறக்காமல்
எஞ்சியவர்	 ற்றம்	இழந்



.
காைல	எ ந்திட்டால்	கண் ன்	பிணந்ெதரி ம்
பாைலேந	ராகப்	 விமா ம்	-		சாைலவழிச்	
ெசல்வார்	உதவிக்காய்ச்	சிந்ைத	கலங்கி ேவாம்
நல்லார்	அரசிழந்த	நாம்.
	
-	அம்பிகா	 மரன்	
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# றப்ப _தமிழா...!
	
ள்ளி		வாய்க்கால்		அவலங்கள்
ந் 		ேபான		கைதயல்ல

அள்ளித்		தந்த		 யரங்கள்
ஆறிப்		ேபா ம்		 ண்ணல்ல!
கள்ெவறி		ெகாண்ட		மி கங்கள்
காட் த்		தர்பார்		நடத்தியைத
உள் ம்		ேதா ம்		தமிழ்மக்கள்
உள்ளம்		ெவ த் ச்		சிதறி ேத!
	
ள்ளத்		 க்கத்		தமிழினத்ைத
ன்பப்		ப த்திக்		ெகாைலெசய்த

கள்ள		மனத்தவர்		ெகா ஞ்ெசயைலக்
காட் ட		இங்ேக		தீட் யேதார்
ள்ளி		வாய்க்கால்		சின்னத்ைத
டக்க		நிைனப்ேபார்		 டங்கிடேவ
ள்ளி		நீ ம்		எ வாேய
ப் டன்		தமிழினம்		காப்பாேய	!

	
வங்கக்		கடலைல		 றிடேவ
வன் ைறச்		நிகழ் கள்		அரங்ேகற
சிங்கத்		தமிழன்		ெசங் திச்
சிந்திய		 ள்ளி		வாய்க்காலில்
தங்கத்		தமிழினப்		ெபண் லத்ைதத்
தகாத		ெசயலால்		சீரழித்த



மங்கா		நிைன கள்		நம் ைடய
மனத்திைர		யதனில்		மைறயாேத!
	
வஞ்சகர்		ெசய்த		வன்ெகா ைம
வ வாய்		வா ம்		வரலா
ெநஞ்சில்		 		இ க்கின்ற
நிைன கள்		என் ம்		அகலா !
தஞ்ைச		நகரில்		அைமந்தெதா
சரித்திரச்		சான்ைற		அழித்திங்ேக
ஞ் ம்		 விைய		இட கிற
ட்டைர		அழிக்கப்		 றப்ப வாய்!

	
தமிழன்		இரத்தம்		 க்கின்ற
தி ட் 		ஒநாய்க்		 ட்டத்ைத
உமிெயன		இங்ேக		ஊதிடேவ
ஒ ெநா 		ேபா ம்		 றப்ப வாய்
இமி ம்		கண்கைள		 டா
இன்ேற		நீ ம்		எ ந்தி வாய்
தமிழன்		வாழ்ைவக்		காப்பதற் த்
தயங்கா		 டேன		 றப்ப வாய்!
	
ேபய்கள்		ஆட்சி		ெசய்திட்டால்
பிண ம்		தின் ம்		சாத்திரங்கள்!
தாயின்		 ைலப்பால்		தந்திட்ட
தமிழன்		வீரம்			ெபரிெதன்
நாய்கள்		இங்ேக		உணரட் ம்
நம 		தமிழினம்		வாழட் ம்
தாெயா 		ேசய்கைளக்		ெகான்றிட்டச்
சி நரிக்		 ட்டம்	அழியட் ம்!
	



	
நீதி		தவறிப்		ேபார்க் ற்றம்
நிகழ்த்திய		நாட் டன்		நட்ெபன்
ேவதம்		ஓ ம்		சாத்தான்கள்
ேவதைன		தந்தி ம்		 யரங்கள்	!
ேமாதிப்		பைகைய		மிதிெயன்ற
மகாகவி		நமக் ச்		ெசால்லிட்ட
ேசதி		தன்ைனச்		ெசயலாக்க
ெச க்களம்		ேநாக்கிப்		 றப்ப வாய்!
	
ஈழத்		தீவில்		தமிழினத்ைத
இரக்க		மின்றி		அழிக்கின்ற
பா ம்		அரக்க		மனிதர்நம்
பாதம்		க விக்		 த்திங்ேக
வாழ்க்ைக		நடத் ம்		வஞ்சகைர
வீழ்த்திடத்		தயக்கம்		ஏன்தமிழா	?
ேவழம்		நிகர்த்த		வீர டன்
வீ 		ெகாண் 			 றப்ப வாய்	!	
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#வ க்களின்_வரலா ...!
	
காதல்	ேதால்விக்
சாதைலத்	த ம்
ெபண்ணாக	இல்லாமல்
	
ச க	நீதிக்
தன் யிைர	 றித் ப்	ேபாட்ட
அனிதா	எ ம்	அக்கினிக்	 ஞ்ேச...
	
நீ	 ட் ய	ெந ப்
நீட்ைடத்	திணித்ேதாைர	எரிக் ம்!
	
உன்	ெதாண்ைடக்	 ழிைய
இ க்கிய	கயி 		சாட்ைடயாகி
ேகாட்ைடயில்	இ ப்ேபார்
பதவிையப்	பறிக் ம்!
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#வ க்களின்_வரலா _ஆசிஃபா
	
அன்ைன	எைனத்ேத 	அங்ேக	அ வாேள
என்ைன	வி ங்கேளன்	என்ற ேதன்	--	கண்ைணப்	
பிைசந் 	 கந் ைடத் ப்	பின்நடந்த	ேபா ம்
அைசயவிட	வில்ைல	அவன்.
.
ைகைய	இ மி கம்	காைல	இ மி கம்
ெமய்ைய	ஒ மி கம்	ேமல த்த	--	ஐய்யய்ேயா	
அண்ணா	வலிக் ெதன்ேறன்	அப்பா	வலிக் ெதன்ேறன்
கண்ணால்	அ தவைரக்	கண் .
.
ைகயால்	அைரந்ெதன்ைனக்	கால யில்	தள்ளிவிட் ச்
ெசய்யாச்	ெசயெலல்லாஞ்	ெசய் ங்கால்	--	ெமய் தறி	
உங்க க் 	நா ம்	ஒ மகேள	என் ைரத்ேதன்
அங்கவலி	யாேல	அ .
.
அஞ்சி	ந ங் கிேறன்	ஆர்த் ப்	 லம் கிேறன்
ெகஞ்சிய 	தாங்காமல்	ேகட்கின்ேறன்	--	மிஞ்சியதால்	
சிந் ங்	 தியிைனச்	ேசர்த்ேத	உடல்மைறத்ேதன்
ந்திகரம்	ெபாத்தி	 னம்.

.
கண் பிைழ	ெசய்தால்	கட ள்	விழிெக ப்பார்
அன்றன்ைன	ெசான்னாள்	அ ெபாய்யா	---	என்ைனயின் 	
ெபாங்கிக்	 திவரப்	 ட் ச்	சிைதக்கின்றார்
எங் ெசன்ற	தம்மா	இைற.



.
ெதாண்ைடப்	பி த்த த்தித்	 ய்யத்	 கி ரித் க்
ெகண்ைடக்கால்	பற்ற	ககத கிேறன்	---	சண்ைடயிட் 	
ஓ 	ஒளிேவாமா	என்ேற	ஒ ங் கிேறன்
நா 	அடங் ம் ன்	நான்.
.
சற்ேற	உயிர்ைவத் ச்	சாய்த்ெதன்ைனப்	ேபாய்வி ங்கள்
ற்றாய்என்	தாய் கத்ைத	 ன்பார்க்க	--	அற்றமற	

என்ைன	ம மீ 	ஏந்திப்ேபா	கட் ம்நீர்
உண் 	 த்த	உயிர்.
.
ேபா ைமயா	என் 	பயந்ேத	கரங் வித்
ஏ ஞ்ெசய்	யாதீர்	எனவ ேதன்	--	யா ந்	
ெதரியா	ெதனக்ெகன்ேறன்	ேதம்பிய 	ெதான் ம்
ரியா	தவர் கத்ைதப்	பார்த் .
.
அங்க	உைடகைளந்தார்	ஆர்கக்	கரம்ஓங்கி
எங்ெகங்ேகா	ெதாட் 	எைனயி த்தார்	--	எங் ம்நான்	
ேபாக 	யாமல்	ெபா ெதல்லாம்	என்ெநஞ்சம்
ேவகத்	 த்ேதன்	வி ந் .
.
அ வதன்றி	ஏ ம்	அறிேயன்;	இைறையத்	
ெதா வதன்றி	ஏ ம்	ெதரிேயன்;	--	வி கின்ற	
ஆெணன்ற	சாதிெயன்றன்	அங்கந்	 ைளப்பெதல்லாம்
ஏெனன் 	ேகட்ேட	எைன.
.
கண்ணால்	மிரட் ெயைனக்	காைலப்	பி த்த த்திப்
ண்ணாக்கி	ைவத்தார்ப்	 லெனல்லாம்	--	என்னாேவன்	
ெபால்லாக்	கரம்வந் ப்	 க்கத்	த ங்கால்
ெசால்லா	இடெமல்லாஞ்	 ழ்ந் .



.
ற் ம்	 ந்ததம்மா	 ச் ம்	அடங் தம்மா

இற்றிதயம்	நிற்க	இயங்காமல்	--	சற்ேறநான்	
ெமத்த ைன	ேவண் கிேறன்	மீண் ம்	 ணராதீர்
ெசத்த டல்	தன்ைனச்	சிைதத் .
.
இனியிங் 	நில்லா( )	என யி ம்;	அன்ைனப்	
பிணிெயன்ன	வா ம்	 ரிேயன்;	--	அணிேசர்ந்ேதார்	
என்ைன	வி ங்கேளன்	ஈேதார்	பிணந்தாேன
அன்ைனப்பார்க்	கத்தான்	அைத.
.
(ஆத்மாவின்	ேவண் ேகாள்)
.
அம்மா	அழாதீங்க	அப்பா	இ க்கின்றார்
நம்பிப்பால்	ஆற் ங்கள்	நான்வ ேவன்	--	அம் லியின்	
ேபாற் ங்	கைதெசால்வீர்	ேபாய்வ ேவன்	கண்காணாக்
காற்றாய்	ம றங்கிக்	ேகட் .
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#வ க்களின்_வரலா _(ஆஃசிபா)
------------------------------------
அேட..
எட்டப்பன்களா.!
எட் வய 	பாலகி
எப்ப யடா	உங்க க் 		கா கியானாள்..?
*****
ெமாட் விடாத	ெமாக்கின்
ட் க் 	ேமேல

அப்ப 	என்னடா
அட் ைகைய	கண் விட் ர்கள்.?
*****
பால்மனம்	மாறாத
பச்சிளம்	பாலகி
உங்க க் 	என்னடா
பாதகம்	ெசய்தாள்..?
*****
பாதகச்சிகள்
பலேபர்	இ க்க
எதற்கடா	இந்தப்
பாதகச்	ெசயல்..?
*****
த்த	ெவக்காத
த்ேதாைலைய

த்திக்	ெகான்ற
காமக்	ெகா ரன்கேள.!



*****
ெம வத்திைய
சீரழித்
வத்திக் ச்சியால்
சமாதி	கட் விட் ர்கேள..!
*****
தீவிரவாதம்
எந்த	வைகயில்	வந்தா ம்
றிய ப்ேபாம்	என்
ர 	ெகாட் பவர்கேள..!

சி மியின்	பலாத்காரம்
எந்த	வைக		தீவிரவாதம்
என்பைதச்	ெசால்ல
உங்க க் 	திராணி	உண்டா..?
*****
ஆஃசிபா க் 	அந்நியாயம்	நடந்த
அ த்த	நாேள	 ற்றவாளிகள்
யாெரன் 	ெதரிந் ம்
ற்றவாளிகைள	தப்ப	விட்ட

யா ைடய	 ற்றம்..?
*****
எங்கள்	ஆஃசிபா	என்ன
உங்க க் 	அவ்வள 	சீப்பா..?
இ 	இயற்ைக	ெகாஞ் ம்	காஷ்மீரா.?
இல்ைல	 ழந்ைதையக்	ெகால் ம்	சிரியாவா.?
*****
ேதசம்	 ம்
தங்கள்	கட்சிதான்
ேகாேலாட்ச	ேவண் ெமன்
கங்கணம்	கட் க்ெகாண்



ெசயல்ப பவர்கேள..!
இங்கீதம்	உங்க க்
ெகாஞ்சேம ம்	இ ந்தால்
சங்ேகாஜமின்றி	பதவி	வில ங்கள்!
*****
#மாறன்	மணிமாறன்	
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#வ க்களின்_வரலா _
	
அந்த
வண்ணா க் 	ெசால்லி	அ ப்
வந் 	ெவள்ைளக்	கட்டட் ம்!
	
அந்த
அம்பட்ட க் 	ெசால்லி	அ ப்
வந் 	மங்கள	வாத்தியம்	 ழங்கட் ம்!
	
அந்த
பைறய க் 	ெசால்லி	அ ப்
வந் 	 த்ேதாைல	பின்னட் ம்!
****
ஏம்ப்பா	!
பைறயன	 ப் 	–பைறய க்க.
	
ஏம்ப்பா	!
அம்பட்டன	 ப் –மீைச	வழிக்க.
	
ஏம்ப்பா	!
வண்ணான	 ப் 	வாய்க்கரிசி	 க்க.
****
இப்ப யான	ஏளனப்	ேபச் கள்	கிராமப் றங்களில்
அங்ெகங்ெகனாதப 	இன் ம்		எங் ம்	எதிெராலித்தப !
	
இப்ப யாக	நல்லதி ம்	ெகட்டதி ம்



உங்கேளா 	ஒத்தாைச	 ரிபவர்க க்
நீங்கள்	அளிக் ம்	ஆணவப்	பட்டம்
உங்கைள	விட் 	நீங்காத	இரா வச்	சட்டம்	!
******
ேடய்.!
வண்ணா ட் 	ேசாத்ைத	தின்னாத
நீ	மண்ணாப்	ேபாயி வ	!
	
ேடய்.!
அம்பட்டன்	வீட் 	ெபாண்ணப்	பாக்காத
நீ	அழிஞ்சிப்	ேபாயி வ	!
	
ேடய்.!
பைறயன் ட் 	ெபாணத்ைதப்	 க்காத
நீ ம்	ெபாைதஞ்சிப்	ேபாயி வ	!
***
இப்ப யான	வைசெமாழிகள்	கைசெமாழிகளாய்
எந்தச்	சட்டத்திட்டங்கைள ம்	மதியாமல்;
ஆனால்	இடஒ க்கீட் ல்	மட் ம்
இ ப 	வி க்கா 	கட்டாயம்	ேவண் மாம்!
	
என்ன	இ 	அந்நியாயம்
யார்	ெசால்வார்	நியாயம்
அரேச	நீ	ஏமாந்தால்
உனக்ேக	 சி வார்	சாயம்	!
	
அ க் த்	 ணி	ெவ ப்பவன்	இல்ைலெயன்றால்
ப ப்ேபறிப்	ேபா ேம	உன்	ஆைட!
	
அம்பட்ட	 லத்ேதான்	இல்ைலெயன்றால்



ெசம்பட்ைடயா ேம	உன்	தைல	!
	
பைறயர்	இனத்தவன்	இல்ைலெயன்றால்
பிணவாைட	வீ ேம	உன்	அைற	!
	
ஓட் 	ேகட் ப்	ேபா ம்ேபா 	மட் ம்
உசந்தவனாக	ெதரிகின்றாேன	அம் வ ம்!
அவன்	வீட் 	வாயிைல	ேத 	காத்
அைழத் ச்	ெசல்கின்றாேய	‘கார்’ லம்	!
	
கேபாகமாய்	நீங்கள்	வாழ
கம்	 கமாய்	அவர்கள்	ேதய

ெவ ம்	பகல்கனவாய்	ேபாகின்றேத
அந்தப்	பாவப்பட்ட	ஜீவன்களின்	ஆைசகள்	!
	
அட		கண்டார	ஓலிகளா..!
ண்டா 	கவிஞன்	மட் ம்
ப்ப ல	சாகாம	இ ந்தி ந்தா

இேநரம்	உங்கைளெயல்லாம்
கண்டம்	 ண்டமா	ெவட்
காக்கா க் ப்	ேபாட் ப்பான்	!
	
சாதிக் 	 கா 	தள்ளி	ெவச்சான்	–	அவன்	
சந்தனக்	கட்ைடயிலா		ெகாள்ளி	ெவச்சான்	?
ள்ளியிேல	ெகாள்ளி	ெவக் ம்ேபாேத

ெகால்ைலயிேல	ேபாறவேன	என்ன	ஏத்தம்	!
	
ைளயிேலேய	மிளாகாய	கிள்ளிெவச்சி

பிஞ் 	ெநஞ்சிேல	வஞ்சக	நஞ்ச	தச்சி
தன்	ச கத்ைத	வளர்ப்பதற்ேக	இராப்பகலா	பா பட்டா



பிறெகங்ேக	சமதர்ம	ச தாயம்	தைழக்கப்	ேபா .?
	
ஏகாளி	வரலன்னா–ஆ 	பாைட	கட் வா	?

யாளி	வரலன்னா–ஆ 	தா 	மழிப்பா	?
பைறயாளி	வரலன்னா–ஆ 	பைறய ப்பா	?
	
எல்லாம்	ெதரிஞ்சி ந் ம்	எகத்தாளம்	ேப றீேய	!
அவன்	உைழப்ைப	 ரண் க்கிட் 	அவனேய	ஏ றீேய	!
	
ெபாண்சாதி	இ க்க;	ேவற	ெபண்	சாதியிடம்	ேபாறவேன!
உன்சாதி	அப்ேபா	உனக் 	ஞாபகத் க் 	வரைலயா.?
	
அட,		ஜாதி	பித் ப் ச்ச	தாேயாலிகளா.!
சாமின் 	ஒண் 	நிசமா	இ ந்தாக்கா
உங்கைளத்	ெதாண்ைடயில	 த்தி	ெகான்ேனப்ேபாட் க் ம்!
	
வீதிக் 	வீதி	நீ–சாதி	மாநா 	ேபாட்டா ம்	
அ க்க 	உனக் 	ேபதி	ம ந் 	ெகா க்க;
ஆதியில்	இ ந்ேத	ஒ 	அம்ேபத்கார்
ஆங்காங்ேக	ேதான்றிகிட்ேடதான்	இ க்கான்!
	
கீழ்சாதிக்காரெனன் 	என்ைன	இழிக்கிறாய்;
ேமல்சாதியில்	நீ	பிறந் 	என்னத்த	கிழித் விட்டாய்	?
ேமல்நாட் க்காரன்	நம்மல	காரி	உமி றான்
ேமல்தட் ல்	நீ	பிறந் ம்–ேபா ற 	நரிேவஷம்!
	
வண்ணாத்தி	வரலன்னா;	 சா	சைமஞ்ச	
உன்	ெபாண்ேணாட	 மத் ணிய	 ைவக்க,
நீ	ெவச்சி க் ம்	ெவப்பாட் யா	வ வா.?
	



அவசர	சிகிச்ைசக் 	அம்பட்டச்சி	வரலன்னா
வ 	ெப த்த	உன்	ெபாண்டாட் க் 	-	உன்	ஒண் விட்ட	பங்காளியா	பிரசவம்
பாப்பான்.?
	
அட	ெவளங்காத	ெவ ம்ைபயேல	!
இப்ேபாதாவ ப்	 ரி தா	?	உன்சாதி	உனக் 	
அப்ேபாைதக் 		உதவிக் 		வரா ண் .!
	
ெதாழிைல	ெவச்சித்தான்	சாதியப்	பிரிச்சான்!
உன்	சாதிய	ெவச்சா	ெதாழிைலப்	பிரிச்சான்	?
இங் 	சாதிய	ெவச் தான்	அரசியேல	நடக்
அந்த	அரசியேல	இல்லன்னா	உன்சாதி ம்		அம்ேபாதான்!
	
ேமல்	ப ப் 	 ச்சி	நாங்க	ஆபிஸ்ல
ஹயர்	ஆபிஸசரா	இ ந்தா ம்,
பிஸ்ேகாத் 	 மாஸ்த்தா ம்	எங்கைள
ஒ 	தி சாத்தான்	பாக் றான்!
	
ம சால	மதிக்காத	மானம்ெகட்ட	சாதிங்க
மி கத்ைத	தின் கிற	மி கத் க் 	சமங்க!
இ 	எகத்தால	ேபச் 	இல்ல;	என்ெநஞ் க் ள்ள	
ெந நாளா	 மந் கிட் க் ம்	ெப ம்பார	 ைமங்க!

#மாறன்_மணிமாறன்	
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#வ க்களின்_	#வரலா _ஆசிபா	
	
ேகட் ரா	ேகவலத்ைதக்
ேக ெகட்ட	மானிடத்ைத
நாட் ற் ள்	நடக்கின்ற
நயவஞ்சகக்	ேகா;நடத்ைத	
	
ஆத்திரந்தான்	தாங்கவில்ைல
ஆண்டவ ம்	ேபசவில்ைல
சாத்திரங்கள்	வாழவில்ைல
சங்கடங்கள்	தீரவில்ைல
	
நீட் கின்ற	இடத்திெலல்லாம்
நீள்கின்ற	உம் றிகள்
காட் கின்ற	ேபரிழப்பில்
கதறிநான்	ேகட்கின்ேறன்
	
உதிரத்தின்	ெப வலிைய
உம்தாயிடம்	ேகட் ேரா
உதித் விட்ட	ேமாகத்தில்
ஆசிபாைவத்	ெதாட் ேரா
	
திைரயின்	பசிதீர்த்த
லவிளக்ைக	அைணத்தீேரா

மதியில்லா	 ண்டங்கள்
மயிராகி	இைணந்தீேரா
	



நிர்கதியாய்	நின்றவைள
நீள் ன்பம்	ெசய்தீேரா
அர்ச்சைன	 ைவக்ெகான்
அந்தவரம்	ேகட் ேரா
	
ேகாைழகேள	உம்ஆண்ைம
ேகாயி க் ள்	ெசான்னீேரா
ேபைழக் ள்	உட்கார்ந்த
கட ைள ம்	ரசித்தீேரா
	
காவியின்	ைகக் லி
காமத்ைதச்	ெசான்னீேரா
பாவிகள்	உம்மாேல
நாெடங் ம்	கண்ணீேரா
க்காத	ெபண்ைமக் ள்

உம்ெவறிைய	விைதத்தீேரா
பாக்காத		பாகெமல்லாம்
பங்கிட் ச்	சிைதத்தீேரா
	
காமப்பசி	ெகாண்ேடாேர
காழ்ப் ணர்வில	நின்றீேரா
காமத்தின்	உய்யநிைல
எ ெவன் 	ெதரிவீேரா
	
அங்கத்தில்	ஏ மில்ைல
அந்தரங்கச்	 மில்ைல
ெதா கின்ற	எல்லாேம
ேதாற்றத்தில்	ெதய்வெமன்றால்
மண் யிட் 	நீர்ெதா த
அவள் றிேய	ெதய்வமடா!!



-	அம்பிகா	 மரன்.
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-----------------------------------
அனிதா,.!
உன்	மரணம்	ெசால்வ 	என்ன?	வணிகத்தனமான	அரசியலில்		
நீ	மலி 	ேதவைதயாகப்		பார்க்கப்பட்டதின்	விைள
உன்	ம த் வக்	கன 	தகர்க்கப்பட் விட்ட .
நீட்		என் ம்	எமன்
உன்ைன	 க்கிலிட் 	விட்டான்.		நாங்கள்		என்னதான்
காட் க்கத் க்கத்தினா ம்		
ெசவிடன்	காதில்	ஊதிய	சங் தான்	காட்டாட்சி	தர்பாரில்,.
***********
#மாறன்மணிமாறன்		
3/5/18
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#வ க்களின்_வரலா .		#கவிைத_ேவள்வி	
	
ஆனா ம்	நாெனன்ன
அப்பாவி	வாக்காளன்.
அதனாேல	இப்ேபா
அடங் கிேறன்
இந்த
அவலத்ைத	நிைன ட்ட
ெதாடங் கிேறன்.
	
	
#வ க்களின்_வரலா 		#மறதி	
	
மறந்திடத்	தாேன
மண்ணில்	பிறந்ேதாம்
மத்திய	மாநில	அர கேள.
நீ
மாத	ெமா ெகாைல
ெசய்திடத்	தாேன
காத்தி க்	கிரெதம்	சிர கேள!
						...............................
	
	
மறப்ேபாம்	என்பைத
அறிந்தாய்	-அந்த	
மமைதயில்	ஆயிரம்
ரிந்தாய்.



ெகா ைமகள்	பலவாய்
ெகா ரம்	பலவாய்
ெகாண்டா க்	களித் த்
தித்தாய்	-	யாம்	

திண்டா ம்	நிைலகண்
சிரித்தாய்.
	
எல்லாேம	மறப்ப
எங்கள் ணம்	-	எைத ம்	
ெசால்லாமல்	கிடப்ப
எங்கள்	பயம்.
	
ெவல்லாமல்	ேப கின்ற
ெவ ந்தமிழ்	ேதசத்தார்
ெகால்லாமல்	விட்ட ம்
பிைழயான 	-	உைன	
ெகால்லாத	தாலிந்த
நிைலயான .
	
உன்ைன
	
என்ெனன்ன	ேவாெசால்லி
ண் ள்ள	இடம்பார்த்
மண்ணள்ளி	ேமல்ெகாட்
மனதார	தீ ட்
மனேவத	ைனதீர்க்க
மனங்ெகாள்கிேறன்......
	
ஆனா ம்	நாெனன்ன
அப்பாவி	வாக்காளன்.



அதனாேல	இப்ேபா
அடங் கிேறன்
இந்த
அவலத்ைத	நிைன ட்ட
ெதாடங் கிேறன்.
	
																-பாம்பன்	 .பிரசாந்த்		03.04.2018						12.16		PM
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அரிய ர்	அனிதா,
கன கள்	மட் ேம	காண
கற் த்	தந்த	ஏழ்ைம	ெகாண்டவள்.
	
கல்வி,
அவள்	ெவன்ெற த்த .
ம த் வர்	கன ,
அவள்	அகைவேயா 	வளர்ந்த .
	
ெதன்றைல	நா ய
ங்ெகாத்

அவள்	கன ,
நீட்	எ ம்
யலின்	கரங்களால்
பிய்த்ெதரியப்பட்ட .
	
	
ைகெதா ம்	 ரம்தாெனன
கனவிைன	வளர்த்தவள்
ைகயாலாகாத	ெபாம்ைம	ேபா ம்
அரசின்
அலட்சியத்தால்	நீட்
அரக்க க் 	இைரயானாள்.
	
ம த் வர்	கன 	இனி	ஏைழக்
கானல்	நீரா?



வசதி	பைடத்ேதார்க் 	மட் ம்
ேகாயில்	ேதரா?
	
தட் க்	ேகட்காமல்

யில்	 ழ்கி
தத்தளிக் ம்
தமிழ்நாட் ற்
"ேபாைத ர்"தான்	
இனி	ேபரா?
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#வ க்களின்_வரலா 	# _எஸ்_பி	
	
காக்கிப்	
**************

க்கிட் க்	ெகாண்டதா.?
க் 	மாட்டப்பட்டதா.?

உடற் 	ஆய்ெவன்ப
ஒ தைல	பட்சம்தான்	!
சிபிஐ	விசாரைணெயன்ப ம்
ெவ ம்	கண்ணா ச்சிதான்	!
	
ெபா ப் 	வகிப்பவ க்ேக
ெபா ப் 	இல்லாதேபா
ெபாங்கி	எ ந்
ேபார்க்ெகா த்	 க்கி	என்ன	பயன்	?
	
ேமலிடத் 	டார்ச்சர்	தாங்காமல்
ெமல்லிய	ேமனைக	ேமேலாகம்	ேபானதால்
எதிரணியினரின்	வாெயல்லாம்	-	அவல்	!
ெமன் த் ப்பி	ெமன் த் ப்பி
வாய்கள்தான்	 ண்ணானேத	தவிர
வழக் 	ஒன் ம்	ேமலிடத்ைத
பாதித்ததாக	ெதரியவில்ைல.
	
அவரவர்	ேஜாலிகைள



அவரவர்	ஜாலியாக
பார்த் க்ெகாண் தான்	இ க்கிறார்கள்
சம்பவம்	நடந்த	தடயங்கேள	ெதரியாதப !
	
கம்பீர	நைடநடந்
கர்ஜைன	ஏ மின்றி
காக்கி	சட்ைடக்ேக
க ரவம்	ேத த்	தந்தவரின்
கைடசி	நிமிடம்,

க் 	கயிற்றில்
நாக் 	ெவளியில்	தள்ளியப !
	
	
உற கள்	ஒப்பாரி	ைவக்க
நட் கள்	கதறி	அழ
மீ யாக்கள்	மாறி	மாறி	க்ளிக்க
ஆள்பவைர	தவிர
அைனத் 	தரப்பின ம்
அ தாபம்	என்ற	ெபயரில்
அைற வல்	விட,
	
பாவம்	பரிதாபத் க் ரிய	ஜீவன்
பாைடயில்	சலனம்	ஏ மின்றி
இ தி	ஊர்வலத் டன்
இ காட்ைட	ேநாக்கி

காட்டானின்	ஆைணக்கினங்க
இந் 	மர ப்ப 	ஈமச்சடங் 	!
	
வீர	மங்ைகயின்
மரணத்திற் ப்	பின்னால்



ஜாதி	என் ம்
சாக்கைட	நதி
க த்ைத	அ க்கியதால்
காக்கிப் வின்
தன்மான	உணர்ச்சி

க் 	கயிற்ைற	 த்தமிட்ட 	!
	
ெவளிவராத	இரகசியங்கள்
ெவளிவர	ேநர்ந்தா ம்
வழக் 	என்னேவா
உழவன்	வீட் 	ஒழக்காய்

பி த் ப்	ேபாவெதன்னேவா	உண்ைம	!
	
சாமான்யனின்	சா க்
நீதி	ேவண்
சாட்ைட	 யற்றிய
ஒ 	காவல்காரிக்
காவலர்கேள	ச னிகளா?
	
கமாண்ேடா	பைட
காவல் ைன	பைட
பறக் ம்	அதிர 	பைட
எல்லாம்	இ ந் ம்
ஏன்	காவல்த் ைற
க ப்பா களின்	ைககளில்	?
	
ஒ 	சாமான்யக்	கவிஞனின்
நியாயமான	ேகள்விக்
சரியான	பதில்	கிைடக் ெமன்றால்
உயிர்	நீத்த	உத்தமியின்



ஆத்மா	சத்தியமாய்	சாந்தியைட ம்.
	
இரங்கல்	தீர்மானம்	என்ப
ெவ ம்	சம்பிரதாயக்		ேகார்ைவகள்
வரங்கள்	வாங்கி	வந்தவர்க்ேக
இரங்கல்	பாக்கள்	ேமாட்சம்	த ம்.
***********************************************
ெபாறியியல்	மாணவர்	ேகா ல்ராஜ்		ெகாைல	வழக்ைக	விசாரித் 	வந்த
தி ச்ெசங்ேகா 	 எஸ்பி	விஷ் பிரியா	கடந்த	18/9/2015	அன் 	தன
அ வலக	வீட் ல்	மர்மமான	 ைறயில்	இறந் 	கிடந்தேபா 	எ திய .
	
மாறன்மணிமாறன்
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#சாஸ்தா
#வ க்களின்_வரலா _சாஸ்தா	

றிப் :	ெபாறியியல்	கல் ரியின்	வி யாத	விதி ைறயினால்	உயிர்	விட்ட
மாணவன்.பல	ேபாராட்டம்	பின் ம்	சரியான	 வின்றி	மைறக்கப்பட்ட
உண்ைமகள்......

அரியர்	ஆ 	இ ந்தால்
வ ப்பைறயில்	இடமில்ைல	என
கல்லைறயில்	இடம்	தந்த
கல் ரியின்	 கத்திைர

	

அறம்	ேபசி	ெசய்த	ெகாைலைய
றம்	ேபச	ஆள்	இல்ைல
அறம்	ேத 	ெசன்ற	ேபாராட்ட ம்
ஆ 	நாைள	தாண்ட	வில்ைல

கால	விதியினால்	சாகாமல்
கல் ரி	விதியினால்	ெசத்தவ க்
நீதி	இங் 	கிைடக்க	வில்ைல
அந்த	ேசதி	 ட	நிைலக்க	வில்ைல

பல	பத்திரிைக	வாைய	பணம்	 ய
சில	பத்திரிைக	பணத்தின்	வாைய	 ய

வ க்க க்காக	வ ந் வ ம்	
மறப்ப ம்	மைறப்ப ம்
ம ப ம்	மறப்ப ம்
மறப்ப ம்	இயல்பாகி	விட்டன......

~	கதாதாசன்

https://www.facebook.com/hashtag/வடுக்களின்_வரலாறு?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/வடுக்களின்_வரலாறு?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/வடுக்களின்_வரலாறு?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/வடுக்களின்_வரலாறு?source=feed_text


( த் 	க ப்ைபயா.பி)

	
................................................................நன்றி.....................................................................
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தமிழில்	சமீபத்திய	 த்தகங்கெளல்லாம்	நமக் 	மின் த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.	ProjectMadurai.com	எ ம்	 	தமிழில்
மின் த்தகங்கைள	ெவளியி வதற்கான	ஒர்	உன்னத	ேசைவயில்	ஈ பட் ள்ள .
இந்தக்	 	இ வைர	வழங்கி ள்ள	தமிழ்	மின் த்தகங்கள்	அைனத் ம்
PublicDomain-ல்	உள்ளன.	ஆனால்	இைவ	மிக ம்	பைழய	 த்தகங்கள்.	
	
சமீபத்திய	 த்தகங்கள்	ஏ ம்	இங் 	கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.	
	
எனேவ	ஒ 	தமிழ்	வாசகர்	ேமற் றிய	“மின் த்தகங்கைளப்	ப க்க	உத ம்
க விகைள”	வாங் ம்ேபா ,	அவரால்	எந்த	ஒ 	தமிழ்	 த்தகத்ைத ம்
இலவசமாகப்	ெபற	 யா .	
	
���������	�����������	�������	�������	������?	
	
சமீபகாலமாக	பல்ேவ 	எ த்தாளர்க ம்,	பதிவர்க ம்,	சமீபத்திய	நிகழ் கைளப்

http://freetamilebooks.com/about-the-project/


பற்றிய	விவரங்கைளத்	தமிழில்	எ தத்	ெதாடங்கி ள்ளனர்.	அைவ	இலக்கியம்,
விைளயாட் ,	கலாச்சாரம்,	உண ,	சினிமா,	அரசியல்,	 ைகப்படக்கைல,	வணிகம்
மற் ம்	தகவல்	ெதாழில் ட்பம்	ேபான்ற	பல்ேவ 	தைலப் களின்	கீழ்
அைமகின்றன.	
	
நாம்	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகச்	ேசர்த் 	தமிழ்	மின் த்தகங்கைள	உ வாக்க
உள்ேளாம்.	
	
அவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்கள்	Creative	Commons	எ ம்
உரிமத்தின்	கீழ்	ெவளியிடப்ப ம்.	இவ்வா 	ெவளியி வதன்	 லம்	அந்தப்
த்தகத்ைத	எ திய	 ல	ஆசிரிய க்கான	உரிைமகள்	சட்டரீதியாகப்
பா காக்கப்ப கின்றன.	அேத	ேநரத்தில்	அந்த	மின் த்தகங்கைள	யார்
ேவண் மானா ம்,	யா க் 	ேவண் மானா ம்,	இலவசமாக	வழங்கலாம்.	
	
எனேவ	தமிழ்	ப க் ம்	வாசகர்கள்	ஆயிரக்கணக்கில்	சமீபத்திய	தமிழ்
மின் த்தகங்கைள	இலவசமாகேவ	ெபற் க்	ெகாள்ள	 ம்.	
	
���������������	����	������������������
��������������	��������	����������?	
	
டா .	ஒவ்ெவா 	வைலப்பதி ம்	அதற்ெகன்ேற	ஒ சில	அ மதிகைளப்

ெபற்றி க் ம்.	ஒ 	வைலப்பதிவின்	ஆசிரியர்	அவர 	பதிப் கைள	“யார்
ேவண் மானா ம்	பயன்ப த்தலாம்”	என் 	 றிப்பிட் ந்தால்	மட் ேம	அதைன
நாம்	பயன்ப த்த	 ம்.	
	
அதாவ 	“Creative	Commons”	எ ம்	உரிமத்தின்	கீழ்	வ ம்	பதிப் கைள
மட் ேம	நாம்	பயன்ப த்த	 ம்.	
	
அப்ப 	இல்லாமல்	“All	Rights	Reserved”	எ ம்	உரிமத்தின்	கீழ்	இ க் ம்
பதிப் கைள	நம்மால்	பயன்ப த்த	 யா .	
	
ேவண் மானால்	“All	Rights	Reserved”	என் 	விளங் ம்	வைலப்பதி கைளக்
ெகாண் க் ம்	ஆசிரிய க் 	அவர 	பதிப் கைள	“Creative	Commons”
உரிமத்தின்	கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	நாம்	நம 	ேவண் ேகாைளத்	ெதரிவிக்கலாம்.
ேம ம்	அவர 	பைடப் கள்	அைனத் ம்	அவ ைடய	ெபயரின்	கீேழ	தான்
ெவளியிடப்ப ம்	எ ம்	உ திைய ம்	நாம்	அளிக்க	ேவண் ம்.	
	



ெபா வாக	 ப் 	பதி கைள	உ வாக் ேவா க் 	அவர்கள 	பதி கள்
நிைறய	வாசகர்கைளச்	ெசன்றைடய	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்	இ க் ம்.	நாம்
அவர்கள 	பைடப் கைள	எ த் 	இலவச	மின் த்தகங்களாக	வழங் வதற்
நமக் 	அவர்கள்	அ மதியளித்தால்,	உண்ைமயாகேவ	அவர்கள 	பைடப் கள்
ெப ம்பான்ைமயான	மக்கைளச்	ெசன்றைட ம்.	வாசகர்க க் ம்	நிைறய
த்தகங்கள்	ப ப்பதற் க்	கிைடக் ம்	

வாசகர்கள்	ஆசிரியர்களின்	வைலப்பதி 	 கவரிகளில்	 ட	அவர்க ைடய
பைடப் கைள	ேத க்	கண் பி த் 	ப க்கலாம்.	ஆனால்	நாங்கள்	வாசகர்களின்
சிரமத்ைதக்	 ைறக் ம்	வண்ணம்	ஆசிரியர்களின்	சிதறிய	வைலப்பதி கைள
ஒன்றாக	இைணத் 	ஒ 	 	மின் த்தகங்களாக	உ வாக் ம்	ேவைலையச்
ெசய்கிேறாம்.	ேம ம்	அவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	 த்தகங்கைள
“மின் த்தகங்கைளப்	ப க்க	உத ம்	க விகள்”-க் 	ஏற்ற	வண்ணம்
வ வைமக் ம்	ேவைலைய ம்	ெசய்கிேறாம்.	
FreeTamilEbooks.com	

இந்த	வைலத்தளத்தில்தான்	பின்வ ம்	வ வைமப்பில்	மின் த்தகங்கள்
காணப்ப ம்.	
PDF	for	desktop,	PDF	for	6”	devices,	EPUB,	AZW3,	ODT	

இந்த	வைலதளத்திலி ந் 	யார்	ேவண் மானா ம்	மின் த்தகங்கைள
இலவசமாகப்	பதிவிறக்கம்(download)	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்.	

அவ்வா 	பதிவிறக்கம்(download)	ெசய்யப்பட்ட	 த்தகங்கைள	யா க்
ேவண் மானா ம்	இலவசமாக	வழங்கலாம்.	
�����	�������	���������	�����������������?	
நீங்கள்	ெசய்யேவண் யெதல்லாம்	தமிழில்	எ தப்பட் க் ம்
வைலப்பதி களிலி ந் 	பதி கைள
எ த் ,	அவற்ைற	LibreOffice/MS	Office	ேபான்ற	wordprocessor-ல்	ேபாட்
ஓர்	எளிய	மின் த்தகமாக	மாற்றி	எங்க க் 	அ ப்ப ம்.	

அவ்வள தான்!	

ேம ம்	சில	பங்களிப் கள்	பின்வ மா :	

1.	 ஒ சில	பதிவர்கள்/எ த்தாளர்க க் 	அவர்கள 	பைடப் கைள	“Creative
Commons”	உரிமத்தின்கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	மின்னஞ்சல்	அ ப் தல்	

2.	 தன்னார்வலர்களால்	அ ப்பப்பட்ட	மின் த்தகங்களின்	உரிைமகைள ம்
தரத்ைத ம்	பரிேசாதித்தல்



3.	 ேசாதைனகள்	 ந் 	அ மதி	வழங்கப்பட்ட	தரமான	மின் த்தகங்கைள
நம 	வைலதளத்தில்	பதிேவற்றம்	ெசய்தல்

வி ப்ப ள்ளவர்கள்	freetamilebooksteam@gmail.comஎ ம்	 கவரிக்
மின்னஞ்சல்	அ ப்ப ம்.	

������	�����������	�����	����
����������������	����?	
யா மில்ைல.	
இந்த	வைலத்தளம்	 க்க	 க்க	தன்னார்வலர்களால்	ெசயல்ப கின்ற	ஒ
வைலத்தளம்	ஆ ம்.	இதன்	ஒேர	ேநாக்கம்	என்னெவனில்	தமிழில்	நிைறய
மின் த்தகங்கைள	உ வாக் வ ம்,	அவற்ைற	இலவசமாக	பயனர்க க்
வழங் வ ேம	ஆ ம்.	
ேம ம்	இவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்கள்,	ebook	reader
ஏற் க்ெகாள் ம்	வ வைமப்பில்	அைம ம்.	
	
��������������	����������	������������������
��������/����������	����	�����?	
	
ஆசிரியர்/பதிவர்கள்	இத்திட்டத்தின்	 லம்	எந்தவிதமான	ெதாைக ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல.	ஏெனனில்,	அவர்கள்	 திதாக	இதற்ெகன் 	எந்தஒ
பதிைவ ம்		எ தித்தரப்ேபாவதில்ைல.	
ஏற்கனேவ	அவர்கள்	எ தி	ெவளியிட் க் ம்	பதி கைள	எ த் த்தான்	நாம்
மின் த்தகமாக	ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.	
அதாவ 	அவரவர்களின்	வைலதளத்தில்	இந்தப்	பதி கள்	அைனத் ம்
இலவசமாகேவ	கிைடக்கப்ெபற்றா ம்,	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகத்	ெதா த்
ebook	reader	ேபான்ற	க விகளில்	ப க் ம்	விதத்தில்	மாற்றித்	த ம்	ேவைலைய
இந்தத்	திட்டம்	ெசய்கிற .	
தற்ேபா 	மக்கள்	ெபரிய	அளவில்	tablets	மற் ம்	ebook	readers	ேபான்ற
க விகைள	நா ச்	ெசல்வதால்	அவர்கைள	ெந ங் வதற் 	இ 	ஒ 	நல்ல
வாய்ப்பாக	அைம ம்.	
	
����	��������	������������	����������	�������
�������	������?	
	
உள்ள .	
பின்வ ம்	தமிழில்	உள்ள	வைலதளங்கள்	நகல்	எ ப்பதிைன	அ மதிக்கின்றன.	
1.	www.vinavu.com	

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
http://www.vinavu.com/


2.	www.badriseshadri.in	
3.	http://maattru.com	
4.	kaniyam.com	
5.	blog.ravidreams.net	
	
�������	���	�������������	Creative	Commons
����������	����	�����	����������	������������
�������?	
இதற் 	பின்வ மா 	ஒ 	மின்னஞ்சைல	அ ப்ப	ேவண் ம்.	

< வக்கம்>	
உங்கள 	வைலத்தளம்	அ ைம	[வைலதளத்தின்	ெபயர்].	
தற்ேபா 	ப ப்பதற் 	உபேயாகப்ப ம்	க விகளாக	Mobiles	மற் ம்	பல்ேவ
ைகயி ப் க்	க விகளின்	எண்ணிக்ைக	அதிகரித் 	வந் ள்ள .	
இந்நிைலயில்	நாங்கள்	http://www.FreeTamilEbooks.comஎ ம்
வைலதளத்தில்,	பல்ேவ 	தமிழ்	மின் த்தகங்கைள	ெவவ்ேவ 	 ைறகளின்	கீழ்
ேசகரிப்பதற்கான	ஒ 	 திய	திட்டத்தில்	ஈ பட் ள்ேளாம்.	
இங் 	ேசகரிக்கப்ப ம்	மின் த்தகங்கள்	பல்ேவ 	கணிணிக்	க விகளான
Desktop,ebook	readers	like	kindl,	nook,	mobiles,	tablets	with	android,
iOS	ேபான்றவற்றில்	ப க் ம்	வண்ணம்	அைம ம்.	அதாவ 	இத்தைகய	க விகள்
support	ெசய் ம்	odt,	pdf,	ebub,	azw	ேபான்ற	வ வைமப்பில்	 த்தகங்கள்
அைம ம்.	
இதற்காக	நாங்கள்	உங்கள 	வைலதளத்திலி ந் 	பதி கைள
ெபற	வி ம் கிேறாம்.	இதன்	 லம்	உங்கள 	பதி கள்
உலகளவில்	இ க் ம்	வாசகர்களின்	க விகைள	ேநர யாகச்	ெசன்றைட ம்.	
எனேவ	உங்கள 	வைலதளத்திலி ந் 	பதி கைள	பிரதிெய ப்பதற் ம்	அவற்ைற
மின் த்தகங்களாக	மாற் வதற் ம்	உங்கள 	அ மதிைய	ேவண் கிேறாம்.	
இவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்களில்	கண் ப்பாக	ஆசிரியராக	உங்களின்
ெபய ம்	மற் ம்	உங்கள 	வைலதள	 கவரி ம்	இடம்ெப ம்.	ேம ம்	இைவ
“Creative	Commons”	உரிமத்தின்	கீழ்	மட் ம்தான்	ெவளியிடப்ப ம்	எ ம்
உ திைய ம்	அளிக்கிேறாம்.	
http://creativecommons.org/licenses/	

நீங்கள்	எங்கைள	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.	
e-mail	:freetamilebooksteam@gmail.com
FB	:https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks	
G	+:https://plus.google.com/communities/108817760492177970948	
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ேமற் றியவா 	ஒ 	மின்னஞ்சைல	உங்க க் த்	ெதரிந்த	அைனத்
எ த்தாளர்க க் ம்	அ ப்பி	அவர்களிடமி ந் 	அ மதிையப்	ெப ங்கள்.	

ந்தால்	அவர்கைள ம்	“Creative	Commons	License”-ஐ	அவர்க ைடய
வைலதளத்தில்	பயன்ப த்தச்	ெசால் ங்கள்.	
கைடசியாக	அவர்கள்	உங்க க் 	அ மதி	அளித் 	அ ப்பியி க் ம்
மின்னஞ்சைலfreetamilebooksteam@gmail.comஎ ம்	 கவரிக் 	அ ப்பி
ைவ ங்கள்.	
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அவர்கைள ம்	அவர்கள 	பைடப் கைள ம்	அப்ப ேய	விட் விட	ேவண் ம்.	
ஒ சில க் 	அவர்க ைடய	ெசாந்த	 யற்சியில்	மின் த்தகம்	தயாரிக் ம்
எண்ணம் ட	இ க் ம்.	ஆகேவ	அவர்கைள	நாம்	மீண் ம்	மீண் ம்	ெதாந்தர
ெசய்யக்	 டா .	
அவர்கைள	அப்ப ேய	விட் விட் 	அ த்த த்த	எ த்தாளர்கைள	ேநாக்கி	நம
யற்சிையத்	ெதாடர	ேவண் ம்.	
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ஒவ்ெவா வர 	வைலத்தளத்தி ம்	 ைறந்தபட்சம்	 ற் க்கணக்கில்	பதி கள்
காணப்ப ம்.	அைவ	வைகப்ப த்தப்பட்ேடா	அல்ல 	வைகப்ப த்தப்	படாமேலா
இ க் ம்.	
நாம்	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகத்	திரட் 	ஒ 	ெபா வான	தைலப்பின்கீழ்
வைகப்ப த்தி	மின் த்தகங்களாகத்	தயாரிக்கலாம்.	அவ்வா
வைகப்ப த்தப்ப ம்	மின் த்தகங்கைள	ப தி-Iப தி-IIஎன் ம்	 ட	தனித்தனிேய
பிரித் க்	ெகா க்கலாம்.	
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இனம்,	பாலியல்	மற் ம்	வன் ைற	ேபான்றவற்ைறத்	 ண் ம்	வைகயான
பதி கள்	தவிர்க்கப்பட	ேவண் ம்.	
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நீங்கள்	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	எங்கைளத்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.	

email	:	freetamilebooksteam@gmail.com	
Facebook:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks	
Google	Plus:
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948	
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	–	http://freetamilebooks.com/meet-the-team/	
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